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Jesus o Novilho, Servo Sofredor, Me Amou Até 

o Fim, Devo-Lhe Amor Incondicional! 

 
Assim Se Expressou o Apóstolo Paulo:                 

I Coríntios 8:1b-2: “O saber ensoberbece, mas o amor 

edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, 

não aprendeu ainda como convém saber. Isto é: A pessoa 
que imagina conhecer alguma coisa, ainda não tem a 

sabedoria que necessita.” 

 
 

Esta dupla, O Saber Humano e o Amor de 

Deus, merece uma reflexão muito aprofundada: O homem 

Criado à Imagem e Semelhança de YAHWEH, traiu o seu 

Criador, tornando-se independente dEle. Por isso, a melhor 

definição desta Terrível Tragédia, desta Rebelião, é que: 

“Pecado é Independência de Deus”! As 

consequências logo se fizeram notar: 
 

•Quanto mais o homem adquire Conhecimentos 

Seculares, mais ele é tentado a se sentir Auto-Suficiente, 

mais confia nos Recursos e Possibilidades Humanas, mais 

ele aparta o seu coração do Amor e da Providência 

Divina, atraindo fatalmente muitas Maldições para si, 

afastando-se do Amor de Deus, colhendo Depressão e 

Tristeza:  

 

 

Eclesiastes 1:18: “Porque no muito Saber há muito 

enfado; e quem aumenta Conhecimento aumenta tristeza.” 

Deveríamos então não mais querer adquirir 

conhecimentos seculares? Não, pelo contrário, adquirí-los 

sim, mas sempre subordiná-los ao Supremo 

Conhecimento, que é o CONHECIMENTO DE DEUS, no 

mais íntimo do coração! 

 

Conclusão: Quem busca o Amor de Deus, tem 

em seu favor a Fonte inesgotável da Sabedoria de Deus: 

 

Isaías 40:28-31: "Não sabes, não ouviste que o 
Eterno, YAHWEH, o SENHOR, o Criador de toda a Terra, não 

se cansa nem fica exausto? Sua Sabedoria é Insondável, 

Seu Conhecimento Incompreensível, não se pode 
esquadrinhar o Seu Entendimento, Inescrutável é o Seu 

Entendimento. 29. Ele é que dá força ao cansado, e 

aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os 

jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, 31. 
mas os que esperam no SENHOR renovarão as suas forças; 

voarão com asas como águias; correrão, e não se 

cansarão; andarão, e não se fatigarão." 
 

Quem é Este, Que Apesar dos 

Horrores da Cruz, Me Amou Até o 

Fim? (XII): Lucas 22:39-44: “E, retirando-se, seguiu, 

como de costume, para o monte das Oliveiras; e os 

discípulos o acompanharam. 40. Chegando ao lugar, Jesus 

lhes instruiu: Orai, para que não venhais a cair em 
tentação. 41. Então Ele se afastou deles à distância de um 

tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: 42. Pai, se 

queres, afasta de mim este cálice; entretanto, não seja feita 
a minha vontade, mas o que Tu desejas! 43. Foi então que 

apareceu-lhe um anjo do Céu que o encorajava. 44. E, em 

grande agonia, orava ainda mais intensamente. E 

aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue 
caindo sobre a terra.” 

 

E Aconteceu Que Seu Suor Se Transformou Em 

Gotas de Sangue Caindo Sobre a Terra 

 
Quando o Suor e o Sangue de Jesus se misturaram e caíram 

sobre a Terra, o Trabalho se misturou com a Fidelidade e 

lançaram uma Mensagem Profética Sobre a Terra: Quando 

o Reino de Jesus Cristo, o Rei dos reis e SENHOR dos 

senhores se instalar no nosso Planeta, por mil anos, todo o 
Trabalho que se realizar, terá produtividade máxima; 

ninguém trabalhará em vão, porque a Fidelidade do Pai 

Eterno, se fará conhecida em toda a Terra: 
 

 

Toda a Redenção, Alegria e Felicidade que 
desejamos e sonhamos para esta Terra que sofre debaixo de 

uma Maldição inaugurada no Éden, se realizará na Volta de 

Cristo Jesus; quando então Ele inaugurará o Milênio, 

governando o Planeta por 1.000 anos, com Pleno Amor, 

Plena Paz, Justiça e Prosperidade! 
Até agora os esforços humanos têm sido em vão, 

tentando, ao longo desses 6.000 anos alcançar a Paz, a 

Harmonia e a Prosperidade, através da política, da 

filosofia, da religião vazia e dos esforços humanos, mas 

tudo tem sido em vão! 
 

Observe como funcionará o Trabalho alinhado 

com a Fidelidade do homem para com Deus: 
 

Isaías 65:21-22: “Eles edificarão casas e nelas 
habitarão; plantarão vinhas e comerão o seu fruto. 22.Não 

edificarão para que outros habitem; não plantarão para 

que outros comam; porque a longevidade do meu povo será 

como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão 
completamente das obras das suas próprias mãos.” 

Isto é, a longevidade, o código genético humano, 

será de 900 anos, como era antes do Dilúvio! 
 

Isaías 65:23-24: “Não trabalharão em vão, nem 

terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade 
bendita do SENHOR, e os seus filhos estarão com eles. 24.E 

será que, antes que clamem, Eu responderei; estando eles 

ainda falando, Eu os ouvirei.” 
Ou seja, a integridade da família será preservada 

pelo próprio SENHOR JESUS. As famílias serão integralmente 

sacerdotais! 
 

Isaías 65:25: “O lobo e o cordeiro pastarão juntos, 

e o leão comerá palha como o boi; pó será a comida da 
serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu 

Santo Monte, diz o SENHOR.” 

Glória a Deus! O equilíbrio ecológico não mais se 

baseará na morte! 
 

Amados, neste tempo que antecede a Volta do 

SENHOR, sugiro que desenvolvamos uma Grande 

Fidelidade a JESUS CRISTO, de tal forma que vivamos 

uma Alegria o mais próximo possível, do Padrão do 

Milenar! 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Assim diz o SENHOR: Não se glorie o sábio na sua 

sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas 

riquezas; mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me 
conhecer e saber que eu sou o SENHOR e faço Misericórdia, 

Juízo e Justiça na Terra; porque destas coisas me agrado, 

diz o SENHOR.” 


